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НАКАЗ

ст?/ (Я/Г Л  Миколаїв №

Про призначення відповідальних 
осіб за протипожежний та 
техногенний стан об’єктів філії 
«Октябрьск»

Згідно зі статтею 55 Кодексу цивільного захисту України, пункту 2 
розділу II Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС 
України від 30.12.2014 року № 1417, пунктів 1.2., 3.1. Правил техногенної 
безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах 
та на небезпечних територіях, затверджених наказом МНС України від 
15.08.2007 року № 557, з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
території, будівель, споруд, приміщень, технологічного та інженерного 
устаткування філії «Октябрьск» ДП «АМПУ»
НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальними за протипожежний та техногенний стан , 
об’єктів філії «Октябрьск» (далі - філії):

1) за загальний стан інженерних мереж енергопостачання, 
енергозабезпечення та тепловодопостачання, щитова будівлі філії, приміщення 
персоналу в будівлі поліції -

Шатнього Д.П. -  начальника дільниці обслуговування 
будівель, споруд та прилеглої території;

2) територія та будинок управління філії, побутові приміщення 
прибиральників - Чайкіну Т.А. - начальника адміністративно-

господарчого відділу;
3) гараж на 5-ть автомобілів та прилегла територія, транспортні засоби

Булавського В.В. - начальника дільниці
автотранспортного забезпечення;

4) територія, будівля складу та приміщення сектору матеріально- 
технічного постачання філії, контейнери з матеріальними цінностями -

Апекіна Д.М. - завідувача сектору матеріально - 
технічного постачання;

5) приміщення в службовій будівлі поліції -
Гаріна В.Ю. - командира роти УПО в Миколаївській 

області (за згодою);
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6) контейнери зберігання матеріального резерву, службові приміщення -
Більдея М.І. -  провідного інженера ( з мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту);
7) приміщення служби капітана порту -

Орла І.Г. - капітана порту (морського);
8) приміщення служб, відділів, секторів філії- керівників-структурних

підрозділів:
Ілічко Л.М., Білопольську Т.О., Янкович І.І., Дікуст 
О.Є., Панченка О.І., Калініна В.М., Коча В.М., Білоус 
Н.А., Чайкіну Т.А., Нагірну М.Ю., Глазачева А.А., 
Ступаченка О.І., Булавського В.В., Нараєвську І.В., 
Малюка В.В., Матвєєва О.М., Шварову О.О., 
Нікіфорова І.С., Дмитренка В.М.;

9) приміщення складу матеріально-технічного постачання -
Павлікову О.В.- завідувача складу сектору матеріально - 

технічного постачання;
10) приміщення професійної спілки робітників морського транспорту -

Калошина О.Б. - голову профспілки робітників 
морського транспорту СМП «Октябрьск»;

11) приміщення в службовій будівлі поліції -
Остропольського О.А. -  старшого інспектора сектору 

превенції Корабельного ВП ГУНП (за 
згодою);

2. Призначити відповідальним за організацію забезпечення пожежної 
безпеки та контроль за протипожежним станом філії «Октябрьск» ДП «АМГТУ» 
заступника начальника з розвитку портової інфраструктури Жильникова В.Ф.

3. Керівникам структурних підрозділів філії ознайомити з наказом своїх 
підлеглих під розпис.

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ філії «Октябрьск» ДП 
«АМПУ» від 03.06.2015 № 40 «Про призначення відповідальних осіб за 
протипожежний та техногенний стан об’єктів філії «Октябрьск».

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник філії «Октябрьск» 
ДП «АМПУ»


